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Kreet van de week

Naar inhoud

Meeleven
Afgelopen maandag heeft u in de extra weekbrief kunnen lezen hoe het leven voor juf Marieke Overweg
en haar kinderen Noah, Sarah en Joshua plotsklaps op zijn kop is gezet. Wat een enorm verdriet is er
gekomen door het onverwachte overlijden van haar man en hun vader Henri Overweg. Woorden schieten
tekort….. We zijn er allemaal stil van…..
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Door alle verdriet heen mogen we weten dat onze God heel dicht bij Marieke, Noah, Sarah en Joshua is.
Hij draagt hen en is bij hen, wat er ook gebeurt. In alle verdriet en verslagenheid willen we daarom de
volgende woorden meegeven:
Heer uw licht en uw liefde schijnen,
Waar U bent zal de nacht verdwijnen
We wensen en bidden Marieke, Noah, Sarah en Joshua het licht en de liefde van onze God toe in hun leven.
Zodat er in de duisternis, die er nu is, weer licht mag komen. Bidt u met ons mee voor hen?

Naar inhoud

Continurooster
Vorige week hebben alle oudsten een brief meegekregen over de vrijwillige overblijfbijdrage in verband
met het continurooster. We hebben inmiddels al heel wat bijdrages mogen ontvangen, waarvoor hartelijk
dank!
Misschien is de brief deze week even aan uw aandacht ontsnapt, zou u er dan nog even aan willen denken?
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Het correcte bankrekeningnummer is: NL80 RABO 0324 0725 11 t.n.v. Julianaschool continurooster.
Naar inhoud

Gebedsgroep
De oudergebedsgroep heeft gevraagd of we onderstaand stukje in de weekbrief wilden opnemen:
Volgende week donderdag, 25 januari, willen wij als gebedsgroep van de Julianaschool weer
samenkomen. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden/danken. Uiteraard mag u ook
gerust alleen komen ‘kijken’ en luisteren.
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Let op de gewijzigde tijd: we beginnen om 8.30 uur in de personeelskamer op de locatie ‘de Stroekeld’.
We waarderen het werk van de oudergebedsgroep enorm. Wat fijn om te merken dat er een groep ouders
biddend om de school heen staat!
Naar inhoud

Beterschap
Mats Tijhof uit groep 3d heeft vorige week in het ziekenhuis gelegen voor een
operatie aan zijn oor. Gelukkig is de operatie goed verlopen, al moet Mats het de
komende tijd nog wel een beetje rustig aan doen.
Mats, we wensen je beterschap toe en hopen dat je snel weer de oude bent!
Naar inhoud

Open dag
Heeft u een kind in de leeftijd tussen 2½ en 4 jaar? Dan bent u van harte welkom op onze open dag
aanstaande donderdag, tussen 10.00 – 12.00 uur en 18.30 – 21.00 uur op de locatie ‘de Stroekeld’.
Tijdens deze open dag heeft u de gelegenheid om op onze school rond te kijken, de sfeer te proeven en in
gesprek te gaan met teamleden.
Deze dag is ook bedoeld om uw kind aan te melden. U kunt het ‘aanmeldformulier 2018-2019’ vooraf
downloaden (www.julianaschool.net of www.pcporijssen.nl) en invullen, of dit ter plekke doen tijdens
de open dag. We zullen zorgen dat er ook aanmeldformulieren op school klaarliggen. De formulieren moeten
worden voorzien van de handtekening van beide ouders/verzorgers.
We hopen op veel belangstelling en heten u van harte welkom!
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Geboren
Op 27 december is Seth Gerrit Arne geboren. Seth is het broertje van Luèn
(groep 2b) van den Boogaard (De Stroekeld 104, 7463 AP).
Wat een enorme blijdschap dat er een gezond kindje is geboren! Na de
vorige twee zwangerschappen die te vroeg zijn geëindigd en waarbij beide
kindjes zijn overleden, is dit wel een heel bijzonder kostbaar geschenk.
We wensen dit gezin veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van
hun kinderen!
Naar inhoud
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10-minutengesprekken
Gisteren hebben de kinderen uit de groepen 0 t/m 7 een brief meegekregen over de 10minutengesprekken. Wilt u voor elk kind een eigen strookje invullen en dit uiterlijk vrijdag 26 januari
weer meegeven naar school?
Ook deze keer zullen de gesprekken weer starten om 16.00 uur. Van een aantal ouders hebben we de
vraag gekregen waarom we zo vroeg beginnen. Door de 10-minutengesprekken te laten beginnen vanaf
16.00 uur kunnen we de werkdruk voor de leerkrachten beperken. In het verleden begonnen deze
gesprekken vanaf 18.00 uur, met als gevolg dat menig leerkracht tot wel 22.00 uur nog in gesprek zat.
Om de volgende ochtend weer fit en uitgerust voor een klas met kinderen te staan lukt dan niet. We
begrijpen dat een tijdstip in de middag voor sommige ouders niet handig is, maar vragen toch om uw
begrip voor deze keus.
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Kalender
25 januari
25 januari

Oudergebedsgroep
Open huis en inschrijving nieuwe leerlingen

29 februari t/m 4 februari
29 januari

Bijbels Themaweek
Evaluatiegesprekken plusgroep

5 februari
14 februari

Evaluatiegesprekken plusgroep
Schaaktoernooi

16 februari
19 februari

Rapport 1
10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7

19 februari
20 februari

Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8
10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7

20 februari
21 februari

Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8
Alle leerlingen zijn vrij

22 februari
22 februari

10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7
Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8

26 februari t/m 2 maart

Voorjaarsvakantie

Naar inhoud
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Jeugddienst Open Hof

Naar inhoud
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